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Torrentilla tallennettujen luentojen seuraaminen v.1.1
Päivitetty 18.1.2006
Sami.Palhomaa@cs.helsinki.fi

StarBak Torrent VGC

Kurssin luennot on tallennettu Helsingin yliopiston suoratoisto – ja tallennus palvelimella
(StarBak Torrent VGC) Torrentilla voidaan lähettää luentoja reaali-aikaisesti (30sekunnin
viiveellä) ja/tai tallentaa myöhempää käyttöä varten. Tällä kurssilla myös luentokalvot on
liitetty esitykseen. Jokainen luento on seurattavissa myös reaali-aikaisesti.

Käyttäjällä on valittavanaan seuraavat soittimet: QuickTime, RealPlayer, MediaPlayer

Soittimet saattavat kuitenkin vaatia koodekkien asentamista koneelle.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen koneisiin tarvittavat koodekit on
asennettu ja luentoja on mahdollista seurata laitoksen Windows-ympäristössä seuraavilla
kokoonpanoilla:

Internet Explorer: QuickTime, RealPlayer, MediaPlayer

Firefox: QuickTime, RealPlayer

Tukea Linuxille ei ikävä kyllä vielä ole. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen
tallentamat luennot löytyvät hakemistosta:

http://hy-stream.it.helsinki.fi/tktl

Livenä tulevat luennot ilmestyvät lähetyksen alkaessa näkyviin samaan osoitteeseen

Luennot tallennetaan kurssikohtaisiin kansioihin. Tietokoneen toiminta -kurssin luennot
löytyvät kansiosta tito06k
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Kotiasennus:

Seuraavassa kuvataan muutamia ohjeita kotiasennukseen. (ohje olettaa, että käyttäjällä on
pääkäyttäjän oikeudet koneelle) Liian tiukat asetukset palomuurissa voivat myös estää
katselun.

RealPlayer

Huom! Ei toimi enää RealPlayer 10-versiolla tai uudemmalla, vain RealOne Playerilla tai
RealPlayer Entrerprise -versiolla

Luennot toimivat suoraan RealPlayer Enterprisellä. Kyseinen ohjelma on haettavissa Helsingin
yliopiston ohjelmistojakelusta: http://www.helsinki.fi/atk/ohjelmajakelu/

Ohjelmistojakelusta löytyvät Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle lisensoidut
ohjelmat. Ohjelmistojen lataamiseen tarvitaan yliopiston pääkäyttäjätunnus. RealOne Playerin
tarvittavat koodekit joutuu asentamaan itse. Polku on yleensä seuraava:

• Tools
• Check for Update
• H.261 (lisää rasti koodekin eteen)
• H.263 (lisää rasti koodekin eteen)
• (poista tarvittaessa muut rastit, mitä ohjelma voi ehdottaa)
• Install

Windows MediaPlayer

Kun avaa ensimmäistä kertaa MediaPlayer 9:llä tallenteen Torrentista, pitäisi aueta
asennusohje-ikkuna, josta painamalla install, palikka asentaa MediaPlayeriin tarvittavan
hotfixin ja koodekit. Tähän tosin tarvitaan ylläpito-oikeuksien lisäksi selaimena IE ja sen
asetuksissa lupa allekirjoittamattomien ActiveX -sovellusten lataamiseen ja asentamiseen.

http://www.helsinki.fi/atk/ohjelmajakelu/
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Jos kyseessä on MediaPlayer 10, ei edellä mainittu viritelmä toimi, vaan koodekit joutuu
asentamaan koneeseen käsin. Tarvittavat koodekit löytyvät (yhdessä paketissa) seuraavasta
osoitteesta:

http://downloadfinder.intel.com/scripts-
df/download.asp?url=/2846/eng/codinstl.exe&ProductID=355

Lataa tiedosto ja aja Codec Installer [CODINSTL.EXE]

QuickTime

QuickTimen versio 6.5.2 osaa näyttää luennot suoraan, eikä koodekkien asennusta tarvita.
Kyseinen ohjelma löytyy osoitteesta:
http://www.apple.com/support/downloads/quicktime652forwindows.html

QuickTimen uusin versio 7 ei osaa näyttää kuvaa. Jos siis haluat käyttää QuickTimea luentojen
seuraamiseen, sinun on asennettava versio 6.5.2

http://downloadfinder.intel.com/scripts-
http://www.apple.com/support/downloads/quicktime652forwindows.html

